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Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely  

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 

 

 

 

 

 

Tarkistukset säädösesitykseen 

 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus.  

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 

teksti poistetaan tai viivataan yli.  

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta 

kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja 

niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen 

(EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Georgia) 

(COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2016)0142), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan ja 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut 

ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0113/2016), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn pöytäkirjan 

(N:o 1) kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 

mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A8-0260/2016), 

1. vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 
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PERUSTELUT 

 

Euroopan komission ehdotuksen tarkoituksena on muuttaa asetusta N:o 539/2001 ja siirtää 

Georgia liitteeseen II, jossa vahvistetaan luettelo niistä kolmansista maista, joiden kansalaiset 

eivät tarvitse jäsenvaltioiden ulkorajoja ylittäessään viisumia. Ehdotuksen oikeusperusta on 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 77 artiklan 2 kohdan 

a alakohta. 

 

Georgian kansalaisten viisumivapauden ehdoksi ei tarvitse asettaa viisumivapaussopimuksen 

tekemistä EU:n kanssa, sillä Georgia on jo vapauttanut kaikki EU:n kansalaiset 

viisumipakosta 90 päivää (180 päivän jakson aikana) kestävän oleskelun osalta. 

 

EU:n ja Georgian välinen viisumivapautta koskeva vuoropuhelu käynnistyi kesäkuussa 2012, 

ja sen jälkeen komissio on julkaissut neljä edistymiskertomusta Georgian viisumivapautta 

koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta. Komission viimeisimmässä 

edistymiskertomuksessa, joka hyväksyttiin 18. joulukuuta 2015, todettiin, että Georgia oli 

edistynyt riittävästi ja täyttänyt kaikki viisumivapautta koskevassa toimintasuunnitelmassa 

asetetut edellytykset. Esittelijä pitää erittäin myönteisenä sitä, että Georgian viranomaiset 

esittivät uusia lainsäädäntöaloitteita ja jatkoivat jo tehtyjen uudistusten toteuttamista 

vuoden 2015 jälkipuoliskolla myös aloilla, joilla oli jo edistytty riittävästi. 

 

Georgia on EU:n strateginen kumppani Euroopan naapuruuspolitiikan ja erityisesti itäisen 

kumppanuuden puitteissa. EU:n ja Georgian vuonna 2014 allekirjoittama assosiaatiosopimus 

on lisännyt yhteistyötä monilla aloilla ja nostanut suhteet uudelle tasolle. Assosiaatiosopimus 

on keskeinen osa unionin asteittaisen lähentymisen politiikkaa Georgian kanssa ja osa 

sitoutumista läheiseen suhteeseen, johon sisältyvät poliittinen assosiaatio ja taloudellinen 

yhdentyminen. 

 

Viisumivapauden käyttöön ottaminen on erittäin tärkeää Georgian kansalaisille, joille on siitä 

suurta hyötyä. Viisumipakon poistaminen edistää osaltaan ihmisten välisten yhteyksien 

vahvistumista. Unioniin matkustavien Georgian kansalaisten viisumivapaus on näin ollen 

hyvä tapa lujittaa talous- ja kulttuurisuhteita sekä lisätä poliittista vuoropuhelua eri aiheista, 

kuten ihmisoikeuksista ja perusvapauksista. 

 

Assosiaatiosopimus on tehostanut yhteistyötä myös siksi, että sillä luotiin vapaakauppa-alue. 

Tämän seurauksena kauppa unionin kanssa on lisääntynyt merkittävästi ja unionista on tullut 

Georgian merkittävin kauppakumppani, jonka osuus Georgian viennistä on 30 prosenttia. 

Vapaakauppajärjestelmällä pyritään asteittaiseen taloudelliseen integroitumiseen. 

 

Poliittisesta ja institutionaalisesta tilanteesta voidaan todeta, että Georgia on verrattain vakaa 

demokratia. Viisumivapautta koskeva toimintasuunnitelma on osoittautunut tehokkaaksi 

välineeksi kauaskantoisten ja vaikeiden uudistusten toteuttamisessa esimerkiksi oikeus- ja 

sisäasioiden alalla. Viisumimenettelyjen helpottaminen edistää avointa, tasapuolista ja 

rakentavaa vuoropuhelua Georgian ihmisoikeustilanteesta EU:n ja Georgian välisen vuotuisen 

ihmisoikeusvuoropuhelun puitteissa. Esittelijä muistuttaa, että on tarpeen entisestään tehostaa 

pyrkimystä varmistaa kestävä kehitys eri aloilla, kuten tiedotusvälineiden vapaudessa, 

oikeuslaitoksen riippumattomuudessa, vaalien rehellisyydessä sekä naisten ja kansallisten 

vähemmistöjen edustajien osallistumisen edistämisessä. 
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Liikkuvuuden suhteen on kiinnitettävä huomiota mahdollisiin muuttoliikkeeseen ja 

turvallisuuteen liittyviin haasteisiin, koska unioni on edelleen houkutteleva kohde 

georgialaisille maahanmuuttajille. Viisumihakemusten ja myönnettyjen viisumien määrän 

lisääntymisestä huolimatta evättyjen viisumien osuus on pysynyt lähes samana vuonna 2015 

(12,9 prosenttia) ja kasvanut vain vähän eli 0,2 prosenttia verrattuna vuoteen 2014 

(12,7 prosenttia). Eurostatin viimeisimpien, vuoden 2014 tilastojen mukaan maahanpääsyn 

epääminen 28 jäsenvaltion EU:n ulkorajoilla on vähentynyt 61 prosentilla verrattuna 

vuoteen 2013 ja 56,5 prosentilla vuonna 2015. Esittelijä huomauttaa tässä yhteydessä, että on 

tärkeää ottaa sujuvasti käyttöön ja soveltaa tehokkaasti maahanmuuton yhdennettyä 

analysointijärjestelmää, jolla pyritään hallitsemaan muuttoliikettä kattavasti tunnistamalla 

riskit, ennustamalla uhat ja laatimalla asianmukaisia toimenpiteitä. Georgian viranomaisten 

toteuttamaa tiedotuskampanjaa viisumivapaaseen matkustamiseen liittyvistä oikeuksista ja 

velvollisuuksista voidaan käyttää laittoman maahanmuuton ehkäisemiseen ja käsittelemiseen. 

 

Georgiasta voi myös tulla keskeinen kumppani järjestäytyneen rikollisuuden, kuten 

ihmiskaupan, terrorismin ja korruption, torjunnassa. Esittelijä pitää myönteisenä Georgian 

hallituksen osoittamaa kiinnostusta tehostaa yhteistyötä Euroopan poliisiviraston (Europol) 

kanssa. Neuvottelut, jotka käytiin Europolin kanssa, kun strategista kumppanuussopimusta 

solmittiin Georgian kanssa, olivat myönteinen merkki, ja niistä voi olla merkittävää etua 

järjestäytyneen rikollisuuden tehokkaassa torjunnassa. 

 

Esittelijä uskoo, että hyväksymällä tämän komission ehdotuksen parlamentti vahvistaa sen 

periaatteen, että kaikki maat, jotka täyttävät kaikki asetetut edellytykset, voivat hyötyä 

viisumivapaudesta, ja muistuttaa, että viisumipakon poistamiseen vaadittuja ehtoja on 

noudatettava jatkuvasti myös päätöksen tultua voimaan. Edellä mainituista syistä ja ottaen 

huomioon, miten suuri merkitys viisumipakon poistamisella on Georgian kansalaisille, 

esittelijä suosittelee, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan jäsenet 

antavat tukensa tälle mietinnölle. 
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7.7.2016 

ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta 

kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä 

kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen 

(EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Georgia) 

(COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD)) 

Valmistelija: Andrejs Mamikins 

 

 

LYHYET PERUSTELUT 

Euroopan komission ehdotuksen tarkoituksena on muuttaa asetusta (EY) N:o 539/2001, jossa 

vahvistetaan luettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja 

ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Georgia) 

(2016/0075(COD)). Ehdotus koskee viisumivapauden myöntämistä Georgialle siirtämällä 

Georgia liitteen I luettelosta liitteen II luetteloon. Viisumivapauden myöntäminen antaa niille 

Georgian kansalaisille, joilla on biometrinen passi, vapauden matkustaa ilman viisumia 

unioniin, paitsi Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Irlantiin, sisältäen kuitenkin Islannin, 

Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin. Viisumivapaus koskee lyhytaikaista oleskelua, jonka kesto 

on enintään 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana. 

 

Ulkoasiainvaliokunta on toistuvasti tukenut itäisten kumppanuuden maiden 

viisumimenettelyjen helpottamista ja viisumivapautta keinona edistää ihmisten välisiä 

kontakteja ja parantaa suhteita unioniin. Tätä pidetään yhtenä tämän politiikan pääpilarina, jota 

on toistuvasti korostettu unionin jäsenvaltioiden päämiesten huippukokouksissa, ja vahvana 

viestinä itäisen kumppanuuden maiden kansalaisille.  

 

Unionin ja Georgian väliset sopimukset viisumikäytäntöjen helpottamisesta ja takaisinotosta 

tulivat voimaan 1. maaliskuuta 2011. Näiden sopimusten täysimääräinen ja tosiasiallinen 

täytäntöönpano oli yksi ehto viisumivapautta koskevan vuoropuhelun jatkamiselle. 

Vuoropuhelu käynnistettiin kesäkuussa 2012. Komissio on vuoropuhelun aikana julkaissut 

neljä edistymiskertomusta, joissa arvioidaan viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman 

täytäntöönpanoa. Näistä viimeisimmässä, joka hyväksyttiin 18. joulukuuta 2015, komissio 

arvioi, että vaaditut muutokset ja kaikki viisumivapautta koskevassa toimintasuunnitelmassa 

asetetut edellytykset oli toteutettu. 

 

Viisumipakon poistaminen hyödyttää Georgian kansalaisia suuresti. Ulkoasiainvaliokunta 
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arvostaa sen merkitystä erityisesti siksi, että sillä on hyvät edellytykset edistää ihmisten välisiä 

kontakteja, myös opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden ja yrittäjien kohdalla. Lisäksi Georgian 

viisumipakon poistaminen tekee maasta houkuttelevamman Abhasian ja Etelä-Ossetian 

väestölle, mikä voi osaltaan edesauttaa näiden alueiden konfliktien rauhanomaista ratkaisua. 

 

Ulkoasiainvaliokunta on aina korostanut oikeusvaltioperiaatteen, oikeuslaitoksen 

riippumattomuuden sekä demokraattisten periaatteiden kunnioittamisen merkitystä ja jatkaa 

tässä asiayhteydessä unionin ja Georgian assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanon valvomista, 

erityisesti näillä alueilla ja tulevat parlamenttivaalit huomioon ottaen, sillä ne ovat Georgian 

demokraattisten instituutioiden vahvistamisen koetinkivi. Euroopan parlamentin olisi 

valvottava tilannetta vaalien edellä ja lähetettävä valtuuskunta tarkkailemaan vaaleja, jotta 

korkeimpien kansainvälisten normien noudattaminen ja toteutus voidaan varmistaa. Kaikki 

mahdollinen väkivalta tuomitaan jyrkästi sekä nyt että jatkossa.  

 

Ottaen lopuksi huomioon, miten tärkeää viisumivapaus on Georgian kansalaisille, valiokunta 

toivoo prosessin tulevan pikaiseen päätökseen ja muutetun asetuksen tulevan voimaan 

mahdollisimman pian, jotta kansalaiset voivat hyötyä siitä.  

 

****** 

Ulkoasianvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 

sisäasioiden valiokuntaa esittämään, että parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn 

kantanaan komission ehdotuksen. 
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